Phaser® 6500 en
WorkCentre™ 6505
A4
Kleurenprinter en
multifunctionele kleurenprinter

Xerox Phaser 6500 kleurenprinter
en WorkCentre™ 6505
multifunctionele kleurenprinter
Eenvoudigweg de juiste kleuren
®
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Phaser 6500 kleurenprinter en WorkCentre™
6505 multifunctionele kleurenprinter
De juiste oplossing voor hedendaagse bedrijven. Uw drukke werkgroep heeft
een waardevolle kleurenmachine nodig die de klus kan klaren met die zeldzame
combinatie van uitstekende printkwaliteit, ongeëvenaarde eenvoud en nietaﬂatende betrouwbaarheid. We introduceren de Phaser 6500 en WorkCentre 6505.

Klaar om te helpen

Vriendelijk voor het milieu

We hebben de Phaser 6500 en
WorkCentre 6505 ontworpen als eenvoudige
kleurensystemen voor individuele gebruikers en
kleine werkgroepen.

De Phaser 6500 en WorkCentre 6505 helpen u
beter voor het milieu te zorgen.

• Printen en klaar. Werkt snel met
printsnelheden tot 23 ppm voor kleur en
zwart-wit.

De kleuren die uw bedrijf
nodig heeft
De Phaser 6500 kleurenprinter en
WorkCentre 6505 multifunctionele
kleurenprinter geven uw belangrijke
documenten een krachtige, kleurrijke
oppepper.

• Meer productiviteit voor meer mensen.
Aansluiten en printen dankzij ingebouwde
netwerkfuncties en naadloze compatibiliteit
met gemengde gebruikersomgevingen, zoals
PC, Macintosh en Linux.

• Cartridges met alleen toner. Dankzij
de minimale verpakking produceren onze
alleen-tonercartridges 80% minder afval
dan vergelijkbare kleurensystemen met
geïntegreerde printcartridges.

• Eenvoudig beheer. Met Xerox CentreWare®
IS wordt machinebeheer op afstand
eenvoudigweg direct vanuit de browser van
uw computer geregeld.

• Handzaam formaat. Omdat deze printers
allebei klein van formaat zijn, passen ze met
gemak in uw werkomgeving, zowel op uw
bureau als op een centrale plaats.

• Uitstekende printkwaliteit. De
printresolutie van max. 600 x 600 x 4 dpi
zorgt ervoor dat uw geprinte documenten
opvallen en de aandacht trekken.

• Kleurentoner leeg? Dankzij onze functie
Run Black kunt u doorgaan met printen
met zwarte toner totdat u de toner kunt
vervangen.

• Echte Adobe® PostScript® 3™. U kunt
steeds weer rekenen op exact uitgevoerde
printopdrachten met heldere, echte kleuren
en superieure beelden.

• Volledige gemoedsrust. Standaard één jaar
onsite garantie.

• Geavanceerde tonertechnologie. De
exclusieve Xerox EA-toner gebruikt deeltjes
die een uniforme grootte en vorm hebben
en zorgen voor voortreffelijke detaillering van
afbeeldingen en heldere en haarscherpe tekst.
• Altijd de juiste kleur. Door Pantone®
goedgekeurde kleursimulaties en Xeroxkleurcorrectietechnologie geven resultaten
die aan uw verwachtingen zullen voldoen.

• Print meer, verbruik minder. Of u nu kiest
voor handmatig dubbelzijdig printen of voor
een handige upgrade naar automatisch
dubbelzijdig printen, u bespaart papier
waardoor de kosten dalen en het milieu
minder wordt belast.

• De stille partner. De printer is extra stil om
drukke afdelingen zo min mogelijk te storen.
• Samenvoegen en besparen. Met
de waardevolle WorkCentre 6505
multifunctionele printer bespaart u op
energie- en verbruikskosten omdat deze
printer de functies van verschillende
apparaten in zich verenigt.

Phaser® 6500
Feiten op een rij
• Printen tot 23 ppm in kleur en zwart-wit
• 600 x 600 x 4 dpi
• Optioneel automatisch dubbelzijdig
printen*
• Krachtige 400 MHz processor
• Robuuste duty cycle van 40.000
pagina’s/maand
• 256 MB geheugen, uit te breiden tot
768 MB
• Eerste pagina verschijnt binnen 13
seconden voor kleur, 12 seconden voor
zwart-wit
* Standaard op de DN-conﬁguratie

Printen
A4

23

ppm

BxDxH:
404 x 426 x 416 mm

Productiviteit, nog sneller. De WorkCentre 6505 multifunctionele kleurenprinter
is gebaseerd op de uitstekende printprestaties van de Phaser 6500 en bevat tal
van krachtige productiviteitstools, speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoortaken
efﬁciënter dan ooit uit te voeren.
2
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Het WorkCentre 6505 is voorzien van een intuïtief
voorpaneel voor het conﬁgureren van instellingen en
het programmeren van opdrachten.
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De automatische originelendoorvoer voor 35 vel is
geschikt voor mediaformaten van 139,7 x 139,7 tot
216 x 356 mm.
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Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen
gebruikers snel printen vanaf of scannen naar elk
standaard USB-geheugen.
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Krachtige scanmogelijkheden zijn onder andere
scannen naar e-mail, netwerkscannen, direct scannen
naar applicaties waaronder Optical Character
Recognition en scannen naar USB-geheugen.
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Standaardkopieerfuncties zijn onder andere ID-kaart
kopiëren, N-up (meerdere pagina's op één vel),
automatisch aanpassen aan papierformaat, klonen,
sorteren en meer.
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Verstuur faxen via het netwerk met behulp van LANfax of proﬁteer van de complete faxvoorzieningen
op de machine zelf, zoals sneltoetsen, ontvangen op
afstand en faxbroadcast.
7

Dankzij een standaard 533 MHz processor en
256 MB geheugen (uit te breiden tot 768 MB) kan
het WorkCentre 6505 een zware werklast met gemak
aan – zelfs een constante stroom pagina's met
afbeeldingen, foto's en graﬁeken.
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De optionele papierlade voor 250 vel verhoogt de
capaciteit tot 500 vel, genoeg voor een heel pak
papier.

WorkCentre™ 6505
Feiten op een rij
• Printen tot 23 ppm in kleur en zwart-wit
• 600 x 600 x 4 dpi
• Optioneel automatisch dubbelzijdig
printen*
• Krachtige 533 MHz processor
• Robuuste duty cycle van 40.000
pagina’s/maand
• 256 MB geheugen, uit te breiden tot
768 MB
• Eerste pagina verschijnt binnen 12
seconden voor kleur en zwart-wit
* Standaard op de DN-conﬁguratie
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Kopiëren / Printen / Scannen /
Faxen / E-mailen
A4

23

ppm

BxDxH:
430 x 544 x 584 mm
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Phaser 6500N

Phaser 6500DN

Snelheid
Duty cycle

WorkCentre 6505DN

Maximaal 40.000 pagina’s/maand1
n.v.t

Mediadoorvoer
Papierinvoer

WorkCentre 6505N
Tot 23 ppm in kleur en zwart-wit

Automatische originelendoorvoer (AOD): 35 vel;
afwijkende formaten: 139,7 x 139,7 tot 216 x 356 mm

Standaard
Handmatige invoer: 1 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm
Optioneel

Lade 2: 250 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 tot 216 x 356 mm

Papieruitvoer

150 vel (bedrukte zijde naar beneden)

Automatisch dubbelzijdig printen

Optioneel

Standaard

Optioneel

Standaard

Printen
Eerste pagina verschijnt binnen

13 seconden voor kleur / 12 seconden voor zwart-wit

Resolutie (max.)
Processor

400 MHz

Geheugen (std./max.)

533 MHz
256 MB / 768 MB

Aansluitingen

USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-emulatie

Printertalen
Printfuncties

12 seconden voor kleur / 12 seconden voor zwart-wit
Tot 600 x 600 x 4 dpi

®

Standaard

Door PANTONE goedgekeurde kleursimulaties, N-up (meerdere pagina's op één vel), aanpassen aan papierformaat, boekjes printen, blanco pagina's
overslaan, Run black, omslagen/scheidingsvellen2, posters printen2, watermerken2, overlays2, bannervellen2, conceptmodus2

Optioneel3

Beveiligd printen, Proof Print, Personal Print, Saved Print, sorteren in geheugen
Eerste kopie verschijnt binnen: 20 seconden voor kleur /
13 seconden voor zwart-wit / Copy snelheid per minuut : 8

Kopiëren
Kopieerresolutie

Eenzijdig naar tweezijdig kopiëren4, verkleinen/vergroten (25%-400%),
N-up (meerdere pagina's op één vel) kopiëren, automatisch aanpassen
aan papierformaat, klonen, sorteren, ID-kaart kopiëren, randen wissen

Faxen

33,6 Kbps met MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-compressie, beveiligd
ontvangen, lichter/donkerder, polling, ontvangen op afstand (via externe
telefoon), bescherming tegen ongewenste faxen, fax doorsturen,
uitgesteld verzenden, broadcast, adresboek (tot 200 sneltoetsen,
6 groepstoetsen), resolutie tot 400 x 400 dpi, LAN-fax (verzenden)

Faxfuncties5
n.v.t

Scannen
Scanbestemmingen
n.v.t
Scanfuncties

Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X Veriﬁcatie, IPv6, SNMPv3, auditlog, IP-ﬁltering

Garantie

Eén jaar onsite garantie

Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald. 2 Toegang via PCL-driver. 3 Vereist optionele productiviteitskit met 512 MB geheugen. 4 Vereist DN-model of optionele duplexmodule. 5 Analoge telefoonlijn vereist.

Machinebeheer
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout®,
waarschuwingen per e-mail
Printerdrivers
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versie
10.5 en hoger; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile
Express Driver™
Mediadoorvoer
Automatische originelendoorvoer1: 50 – 125 g/m2; handmatige
invoer en laden: 60 – 216 g/m2; mediasoorten: gewoon papier,
glanzend papier, visitekaartjes, enveloppen, etiketten, licht karton
Omgevingscondities
Temperatuur: opslag: -20 ºC tot 40 ºC; in bedrijf: 10 ºC tot 32 ºC;
luchtvochtigheid: 10% tot 85%; geluidsdrukniveaus: 6500:
printen (verbeterd): ≤53 dB(A), stand-by: ≤25 dB(A); 6505:
printen (verbeterd): ≤52 dB(A), stand-by: ≤25 dB(A); opwarmtijd
(vanuit slaapstand): slechts 31 seconden
1

Scannen naar e-mail (lokaal adresboek of LDAP-integratie),
netwerkscannen via FTP (server) en SMB (server of computer),
direct scannen naar applicaties waaronder OCR, USB-geheugen
Resolutie tot 1200 x 1200 dpi, 24-bits kleuren / 8-bits grijstonen, PDF /
JPEG / TIFF (singlepage en multipage) / XDW

Beveiliging
1

600 x 600 dpi

n.v.t

Kopieerfuncties

Elektrische gegevens
Spanning: 220-247 VAC, 50/60 Hz; opgenomen vermogen:
6500: stand-by: 55 W, printen: 375 W, slaapstand: 15 W; 6505:
stand-by: 65 W, printen: 425 W, slaapstand: 18,4 W; voldoet aan
ENERGY STAR®
Afmetingen (B x D x H)
6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; gewicht: 6500N: 18,2 kg;
6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; gewicht:
6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg
Normen
FCC deel 15, klasse B, FCC deel 686, UL 60950-1/CSA
60950-1-07, 2e editie, CE-keurmerk van toepassing op
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), EMC-richtlijn (2004/108/
EG) en R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) 6, ROHS-richtlijn 2002/95/
EG, GS-keurmerk, Citrix Ready, voldoet aan Section 508
(behoudens kleine uitzonderingen)

Alleen WorkCentre 6505

Verbruiksmaterialen
Tonercartridges met hoge capaciteit2:
Zwart: 3.000 pagina's
Cyaan: 2.500 pagina’s
Magenta: 2.500 pagina’s
Geel: 2.500 pagina’s

106R01597
106R01594
106R01595
106R01596

Tonercartridges met standaardcapaciteit2:
Cyaan: 1.000 pagina's
Magenta: 1.000 pagina’s
Geel: 1.000 pagina’s

106R01591
106R01592
106R01593

Opties
Lade voor 250 vel voor Phaser 6500
Lade voor 250 vel voor WorkCentre 6505
Productiviteitskit
Duplexmodule
Draadloze netwerkadapter Europa3

097S04070
097S04264
097S04269
097S04069
097S03741

2

Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in
overeenstemming met ISO/IEC 19798.
Rendement varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus
3

Meer informatie vindt u op www.xerox.com/ofﬁce
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